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Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 77. § (1) bekezdésében 

meghatározott szolgáltatási elemek közül  

továbbá a demenciával élők nappali ellátásánál a 

mindennapi megélt tapasztalatunk alapján fontosnak ítélt  

mint szolgáltatási elemek kidolgozását 

végeztem. 



Fontos, hogy a tanácsadást, mint szolgáltatási elemet, megkülönböztessük az 

általános információnyújtástól, melyet az intézményi jogviszony létesítése előtt 

vagy annak időpontjában nyújtunk.  

A demens személyek nappali ellátásában a tanácsadás lehet egyéni és csoportos. 

Mindkét esetben a tanácsadás célja, hogy ismereteket adjunk át: 

 a demencia tüneteiről, lefolyásáról, jellemzőiről,  

 az állapotromlás mérséklésének lehetőségeiről, 

 a krízishelyzetek felismeréséről,  

 megerősítést adjunk a gondozást végző családtagoknak a támogató 

lehetőségekről a szociális és egészségügyi ellátás területén, 

önsegítő/hozzátartozói csoportok működéséről, szakirodalmakról, web-

oldalakról. 

A hozzátartozó és ellátott számára egyaránt nagyon fontos, hiszen egy 

ismeretlen élethelyzettel találkoznak . 



Fontos terület a mindennapi életvitelre vonatkozó ismeretek átadása.  

Így elérhető az a cél, hogy a hozzátartozók részleges tehermentesítése 

megtörténjen, képessé váljanak a gondozás folytatására, ezzel is 

elősegítve azt, hogy a lehető legkésőbben váljon szükségessé a tartós 

bentlakásos intézményben való elhelyezés. 



Szakmai kompetencia elvárások 
Az általános tanácsadást végezheti a szakképzett gondozó, vagy 

szociális/terápiás munkatárs.  

 

Az empatikus odafigyelést, segítést igénylő esetekben a megfelelő szakmai 

ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkező szociális/terápiás munkatárs, 

intézményvezető végezze.  

 

A kifejezetten speciális tudást igénylő esetekben, mint orvosi, jogi 

szakterület speciális szakemberek bevonása, célszervezetek felé történő 

irányítása szükséges.  

Javasolt a tanácsadást röviden írásban rögzíteni. 



Cél, demenciával élő ellátott esetén a meglévő képességek minél 

hosszabb ideig történő fenntartása, krízis helyzet kezelése. 

 

Minden esetben a segítséget kérő és a segítő szakember 

kapcsolatán alapszik.  



 Első találkozás: a demens személyek nappali ellátására vonatkoztatva az első 

találkozás akkor történik, amikor az ellátott, de leginkább a hozzátartozó felkeresi 

a nappali ellátást nyújtó intézményt és érdeklődik a lehetőségek iránt. Itt nagyon 

fontos, hogy megnyerjük a segítséget kérő bizalmát, kérdéseire teljes körű választ 

adjunk. Lehetősége legyen bepillantani a mindennapi munkába, foglalkozásokba, 

ismerje meg az intézmény által biztosított szolgáltatásokat és lehetőségeket. 

 Első interjú: a munkakapcsolat megalapozása, az ellátott élethelyzetének, 

problémájának feltérképezése történik. Kiemelten fontos, hogy a családi 

erőforrásokat felmérjük a szolgáltatás megkezdése előtt és közben is, mert ezzel 

krízis helyzetet előzhetünk meg és csökkentjük a gondozó családtagok 

megbetegedésének kockázatát.  Jelen szakmai anyag mellékletében, javaslatot 

teszünk egyéni esetkísérő dokumentáció vezetésére, ahol rögzítjük mindezt. 

 A segítő munka lezárása: demens személyek nappali ellátásnál a korábbi egyéni 

gondozási terv értékeléséhez hasonlóan értékeljük a konkrét esetet, probléma 

kezelésének eredményét. 



 A közvetlen esetkezelésnél beavatkozunk, segítséget 

nyújtunk például egy agitált magatartásnál, konfliktus 

helyzetnél, mely az egész csoportra is kiterjedhet. 

 

 A közvetett esetkezelésnél az ellátást igénybe vevő 

érdekében teszünk, cselekszünk valamit például ügyintézés, 

levelezés, hozzátartozóval, kezelő orvossal történt interjú, 

érdekvédelem, adminisztráció, telefonok stb. 



Az esetkezelés speciális esete a krízisintervenció, 

mikor is az első lépés az életveszély, vagy más súlyos 

helyzet elhárítása és a biztonság megteremtése, majd 

ezt követik más szakmai intervenciók. 



A szakembernek legyen elméleti tudása és gyakorlati 

tapasztalata a demenciáról, annak megfelelő kezeléséről, 

rendelkezzen ismerettel a támogató rendszerről, 

szakemberek elérhetőségéről. 



A demencia a mai magyar társadalomban még tabu téma, így 

a demens személy hozzátartozója a legtöbb esetben nem is 

tudja hová lehet segítségért fordulni. 

Ezért kiemelkedően fontos szerep jut az elkötelezett 

szakembereknek és szociális intézményeknek, hogy felhívják 

minden kommunikációs csatornán keresztül a társadalom 

figyelmét a demencia betegségére és a támogató/segítő 

rendszer jelenlétére. 



Gyakorlati tapasztalatokon alapul az a tény, hogy 

a demens személyek nappali ellátás lehetőségét a 

legtöbb háziorvos, védőnő és egyéb szakemberek 

nagyon felületesen vagy egyáltalán nem ismerik 

Szakmai tapasztalatunk azt mutatja, hogy még 

kevésbé tájékozottak azok az érintett személyek, 

akik észlelik a betegségre utaló jeleket, akár 

maguk, akár családtagjuk zavartságában, de nem 

tudják, hogy hova forduljanak.  



A közvetlen megkeresésre lehetőséget adhat egy általános 

szociális szükségletfelmérés egy településen vagy kerületben, 

ahol elsősorban az egyedül élő, vagy hasonló korúval élő, 

hetvenöt év felettieket keresik meg szociális szakemberek vagy 

önkéntes segítők. 

Amikor az ellátott vagy hozzátartozó az információ 

birtokában érdeklődik az ellátás iránt, szakmailag 

indokoltnak tartjuk, hogy az ellátást kérő demens 

személyt saját otthonában megkeressük és  egy ún. 

szakmai feljegyzés készítésünk a szolgáltatás 

igénybe vétele előtt.  



 segítőszakember neve,  

 látogatás dátumát,  

 az ellátást kérő és napközben elérhető 

hozzátartozó adatait,  

 a természetes kapcsolati háló, 

 környezetre vonatkozó megállapítások, 

  a kérelmet benyújtó fizikai, egészségügyi 

állapotára vonatkozó információk, 

 ellátási szükséglet, 

 a felmérést végző szakember egyéb 

megjegyzései. 



Ezek az információk fontosak az ellátás megkezdése 

előtt, hogy megvalósulhasson a személyre szabott ellátás, 

mivel a demens személyek nappali ellátásában 

kiemelkedően fontos a mikrokörnyezettel, a közvetlen 

családdal való kapcsolattartás is. 



A szakmai dokumentum mellékletében javaslatot teszek  

Mindannyiunk számára ismert, hogy az egyéni gondozási terv 

vezetését demenciával élők nappali ellátásában a jogszabály 

hatályon kívül helyezte.  

Szakmai tapasztalatunk, hogy az eseménynaplóban történő 

„X” jelölés nem tükrözi vissza a személyre szabott ellátást, 

ezért tartjuk indokoltnak egy esetkísérő dokumentáció 

vezetését, ahol nyomon követhető a demenciával élő személy 

állapotának alakulása, a szükségletnek megfelelően 

alkalmazott gondozási, mentálhigiénés munka eredménye, 

esetleges kudarca.  

Továbbá a nappali ellátás igénybevételének feltételei, a 

bekerülés folyamata is része ennek a mellékletnek. 



Javasolt tartalmi elemek 

  

Ellátást igénybevevő neve, azonosításra 

alkalmas egyéb adatai. 

Ellátást igénybevevő fizikai állapota. 

Ellátást igénybevevő egészségügyi állapota. 

Ellátást igénybevevő mentális állapota. 

Gondozási feladatok és ezek ütemezése. 

Mentálhigiénés/foglalkoztatási feladatok és 

ezek ütemezése. 

Elérendő cél. 

Gondozási folyamat rögzítése. 

Értékelés. 



Konkrét esetkísérés, krízis esetén javasolt további tartalmi elemek 

  

 Ellátást igénybevevő neve vagy gondozást végző és segítséget kérő 

hozzátartozó, azonosításra alkalmas egyéb adatai. 

 Ellátást igénybevevő vagy gondozást végző és segítséget kérő 

hozzátartozó élethelyzetének, problémájának megfogalmazása. 

 Ellátást igénybevevő életkörülményei. 

 Egyéni és családi erőforrások meghatározása.  

 Erősségek felsorolása. 

 Probléma definíció. 

 Mit vár a segítséget kérő a segítő szakembertől? 

 Értékelés. 

  

A dokumentumot a segítőszakember dátummal és aláírásával ellátja.  

A segítséget kérő aláírására akkor kerülhet sor, ha azt egészségi – 

mentális állapota lehetővé teszi. 

  



Külön mellékletben kerül bemutatásra a jelenleg 

hatályos jogszabályok beidézésével a demens 

személyek nappali ellátásának eljárásrendje, mellyel 

az a célunk, hogy segítsük a szociális ellátást 

biztosító fenntartókat és szolgáltatókat a demens 

személyek nappali ellátási formát érintő 

jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában. 



Kérelem 

(szóban v. írásban) 

TÁJÉKOZTATÁS 

Nyilvántartásba vétel 

Egészségi állapotra 
vonatkozó igazolás 

Demenciát igazoló 
szakvélemény 

 

Jövedelemnyilatkozat 

(amennyiben térítésköteles ellátás) 



 

Jogviszony létrejötte 

Értesítés igénybevételről 

(szóban v. írásban) 

Házirend átadása 

Megállapodás 

Személyi térítési díj 
megállapítás, értesítés 

(térítésköteles ellátásnál) 

KENYSZI 



Demens személyek 
nappali ellátása  

Látogatási és 
eseménynapló  

Javasolt dokumentáció 

 szakmai feljegyzés, 

 eseménynapló (sorszámozott füzet), 
 gyógyszerelőlap, 
 egészségügyi törzslap, 
 egyéni esetkísérő dokumentáció. 




